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A través d’aquesta publicació, Decideix Llorenç vol apropar els 
plens municipals a tota la ciutadania amb l’objectiu de donar-vos a 
conèixer el que s’hi debat i les postures que pren cada formació 
política. Alhora us volem animar a assistir-hi com a públic. 

Podràs trobar tots “El Ple al carrer” al nostre bloc. 

Ple Extraordinari 31/08/15 i 

Ple Ordinari 05/10/15 
 

CDC DE LLORENÇ NEGA A TOTS ELS LLORENCENCS  
EL DRET A DECIDIR MUNICIPAL 

 
L'OPOSICIÓ EN PLE (DL, PSC I ERC, 48% DELS VOTS)  

EXIGIM EL DRET A DECIDIR 

 



 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 4 membre de Decideix Llorenç. 
 

SORTEIG DE LES MESES DE LES ELECCIONS DEL 27 DE SETEMBRE DEL 2015 
AL PARLAMENT DE CATALUNYA. 

 

Es realitza el sorteig amb la presència de les quatre forces polítiques del 
consistori i la secretària en funcions.  

 

 

 
 
 
 

La intenció de DL és intentar enviar les mocions a totes les forces polítiques 15 
dies abans de la celebració del ple. Creiem que és temps necessari per tal que 
les puguin llegir i preparar. A més, ens oferim per poder resoldre qualsevol 
dubte i debatre-les amb l’objectiu d’arribar a punts de consens. 
 

Com que havíem presentat 5 mocions, vam considerar oportú convocar una 
reunió amb tots els partits del consistori on vam explicar i resoldre qualsevol 
possible qüestió. Es van aportar dades, exemples d’altres municipis i possibles 
models de funcionament. La reunió es va celebrar el divendres 2 d’octubre a la 
sala de plens de l’Ajuntament. Hi van assistir 3 regidors de CDC, 3 regidors de 
DL, 1 regidora d’ERC i 1 regidor del PSC.  
 

 

 
 

 

Assistència de regidors: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 3 membres de Decideix Llorenç i 1 ciutadà. 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE 
DELS DIES 13/06/15, 27/07/15 I 31/08/15. 

 

 La proposta queda aprovada per unanimitat. 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS, 2016. 

 

- Es proposen com a festes locals del 2016 els dies 24 de març (Dijous Sant) 
i 10 d’agost (Festa Major). 

 

 La proposta queda aprovada per unanimitat. 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE 

CONCRECIÓ DEL TANT PER CENT DE LA DEDICACIÓ DELS MEMBRES 
ELECTES. 

PLE ORDINARI DILLUNS 5 D’OCTUBRE DE 2016 

PLE EXTRAORDINARI DILLUNS 31 D’AGOST DE 2015 

REUNIÓ MOCIONS DIVENDRES 2 D’OCTUBRE DE 2016  



- La secretària fa l’aclariment que la informació penjada al web municipal 
representa el màxim de dedicació d’hores dels regidors de l’Equip de 
Govern, però que la Generalitat demana que s’estableixi la dedicació 
mínima. 
 

 La proposta queda aprovada amb 7 vots a favor (6 de CDC i 1 de PSC) i 
4 en contra (1 d’ERC i 3 de DL). 

 

Reflexió posterior de l’Assemblea Permanent de Decideix Llorenç: 
Votem en contra perquè creiem que s'ha d'especificar les hores exactes de 
dedicació com a qualsevol feina remunerada. Aquesta manca de concreció 
introdueix un grau d'opacitat que dificulta el control dels càrrecs electes 
per part de la ciutadania. Malgrat que no era el punt a debatre, també 
volem recordar la nostra disconformitat amb la pujada del 15% dels sous 
dels regidors de l'equip de govern, malgrat que els sous dels treballadors 
de l'ajuntament fa 4 anys que estan congelats.  

 
4. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

31/08/2015 D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL 
PRESSUPOST 2016. 
 

- La secretària explica que la previsió del 2016 és de 2.258.918 € d’ingressos 
i 2.204.328 € de despeses. Amb un rati de deute viu de 0,26. Informa que 
es compleix tot: l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, 
l’equilibri pressupostari, l’anivellament pressupostari i l’objectiu del deute. 
Les línies fonamentals poden ser modificades durant la redacció del 
pressupostos. 
 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE REINTEGRAMENT 
MENSUAL DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ DELS 
TRIBUTS DE L’ESTAT, 2013. 
 

- La secretària explica s’ha de fer un reintegrament d’uns ingressos de 
l’Estat. Aquests varien segons el nombre d’habitants dels municipis i es 
liquiden al cap de 2 anys. Dels tributs del 2013, se n’han de retornar 
11.137,72 € (es retornen sense interessos) i es proposa retornar-los en un 
termini de 10 anys i sense interessos. 
 

 La proposta queda aprovada per unanimitat. 
 

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2015. 
 

- La secretària explica el perquè de les modificacions de crèdits. Especifica 
que el sou de la directora del Nieró ara correspon a la partida fixa i no a 
l’eventual i que la Diputació dóna 5.975 € per al manteniment de la Casa 



de Cultura. El romanent de Tresoreria s’utilitzarà per a executar altres 
obres pendents.  
 

 La proposta queda aprovada per 8 vots a favor (6 de CDC, 1 d’ERC i 1 
del PSC) i 3 abstencions (DL). 

 

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DELS CRÈDITS 2/2015. 
 

- S’informa que la documentació de les despeses del 2014 de l’enterramorts 
ha arribat a l’Ajuntament un any més tard, el juliol de 2015, i que cal 
aprovar per Ple el reconeixement d’aquests crèdits que s’han de pagar ara. 

 

 La proposta queda aprovada per unanimitat. 
 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES DE L’EXERCICI 2016. 
 

- L’Equip de Govern proposa reduir un 90% la taxa per rehabilitació de 
façanes per tal d’incentivar la recuperació del paisatge urbà. També 
proposa modificar la taxa de recollida de residus referents a allotjaments 
rurals i a bars musicals.  

- Per acabar, es planteja augmentar el cost dels diferents cursos que es fan a 
la Casa de Cultura. 

 

 La proposta queda aprovada per 8 vots a favor (6 de CDC, 1 d’ERC i 1 
del PSC) i 3 en contra (DL). 

 

- DL argumenta que el seu vot en contra és per discrepàncies amb les taxes 
de recollida d’escombraries. 

- DL pregunta perquè únicament s’ha modificat l’ordenança de rehabilitació 
de façanes i si està previst contemplar-ne algun altre. 

- CDC respon que no s’ha descartat valorar-ho, però que això comporta més 
temps de treball i fins ara no s’ha tingut. 

 

9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL 
POUM. 

 

- La secretària explica que la modificació és per suprimir les condicions 
d’ordenació referents a un conveni urbanístic d’un polígon industrial. Si 
s’aprova igualment haurà de passar per Urbanisme de Tarragona. 

 

 La proposta queda aprovada per 8 vots a favor (6 de CDC, 1 d’ERC i 1 
del PSC) i 3 abstencions (DL). 

 

10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES MOCIONS I LES PROPOSTES. 
 

Trobareu les mocions presentades per DL entrant al nostre bloc: 
decideixllorenc.wordpress.com 



Per motius d’espai no podem posar la totalitat de les argumentacions del vot de CDC a 
cada moció. Les trobareu senceres al bloc de l’Alcalde: jordimarles.wordpress.com  

 

10.1. MOCIÓ  PER  ELABORAR  UN  PLA  DIRECTOR  DE   PARTICIPACIÓ  
CIUTADANA (Presentada per DL). 

 

- Resum de la intervenció de l’alcalde: 
‘Creiem que la participació ciutadana requereix un treball a llarg termini, 
on la ciutadania es vagin habituant de forma progressiva a aquests 
processos, a fi de fomentar-ne la participació...’ 
‘És per això que estem treballant en la creació de la taula de cultura, que 
pretén aglutinar les diferents entitats i associacions del municipi…’ 
‘També estem treballant per facilitar l’accés a la informació dels ciutadans, 
treballant en millores a la web i la comunicació...’ 

- DL exposem els següents arguments: 
El que pretén aquest pla és que ens asseguem totes les formacions 
polítiques amb representants de les entitats i de la ciutadania i, a través 
d’un estudi, decidim entre totes i tots, quin model de participació volem 
en el nostre municipi. No és una proposta d’un model concret, tancat ni 
partidista, sinó la proposta de seure tots junts i posar fil a l’agulla als punts 
de participació ciutadana que tots els partits portàvem en el programa. Si 
tirem endavant aquest projecte comú, ens permetrà dur a terme les 
accions necessàries de forma consensuada i efectiva. I per acabar, deixeu-
nos parafrasejar al president Mas: “Demanem que es faci un exercici de 
radicalitat democràtica”. 
 

 La proposta queda anul·lada per 5 vots a favor (3 de DL, 1 d’ERC i 1 del 
PSC) i 6 vots en contra (CDC). 
 

Reflexió posterior de l’Assemblea Permanent de Decideix Llorenç: 
Des de Decideix Llorenç creiem que la participació ciutadana és una peça 
fonamental del sistema democràtic. La participació ciutadana permet 
millorar les accions del Govern, promou la coresponsabilitat, millora la 
comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania. Promou i transmet valors 
cívics i democràtics, fomenta el sentiment d’implicació i d’estimació del 
poble i reforça el teixit associatiu. 
Pobles com Arenys de Munt, Barcelona, Blanes, Calella, La Bisbal de 
l’Empordà, Mollet del Vallès, Terrassa, Vic, etc. ja han redactat el seu propi 
Pla Director de Participació Ciutadana amb la voluntat d’evolucionar, 
modernitzar i adaptar el model democràtic als nous temps. A Llorenç, els 
tres partits de l’oposició (DL, ERC i PSC) duien en el seu programa la 
voluntat de realitzar consultes ciutadanes i d’elaborar el pressupostos de 
forma participativa. 
No pot ser que CDC de Llorenç miri cap una altre banda i no es s’afegeixi a 
la proposta de sumar tots plegats.  



10.2. MOCIÓ PER CONVOCAR CONSULTES CIUTADANES  VINCULANTS  
PER   L’APROVACIÓ   D’INVERSIONS   MUNICIPALS   DE   MÉS   DE  
100.000€ (Presentada per DL). 

 

- Resum de la intervenció de l’alcalde: 
‘Cadascun dels projectes que s’executen tenen uns processos d’exposició 
pública establerts i regulats per llei, on realitzar les esmenes tècniques o 
particulars pertinents.’ 

- DL exposem els següents arguments: 
Aquesta moció proposa la realització de consultes ciutadanes per a 
decisions importants de poble. Les consultes ciutadanes són un eina que 
respecta tots els punts de vista, tothom hi està inclòs: qui no vol participar 
o no li interessa no vota, qui està a favor vota sí, qui està en contra vota no 
i qui no ho acaba de tenir clar vota en blanc o nul. Estem a favor del dret a 
decidir, de la creació d’un estat propi en contra de la negativa impositiva 
del govern espanyol i considerem incongruent limitar el dret a decidir 
únicament a aquest aspecte. Demanem que també es tingui en compte 
totes aquelles llorencenques i llorencencs que no en tenim prou en anar a 
votar cada quatre anys i que representem un 47% dels votants. El dret a 
decidir no és ni del Govern, ni de la Generalitat ni de l’Ajuntament, sinó 
que és del poble. 
 

 La proposta queda anul·lada per 5 vots a favor ( 3 de DL, 1 d’ERC i 1 
del PSC) i 6 vots en contra (CDC). 
 

Reflexió posterior de l’Assemblea Permanent de Decideix Llorenç: 
CDC de Llorenç ens nega a totes les llorencenques el dret a decidir a nivell 
municipal. A més ho fa amb arguments paternalistes com que hem 
d'aprendre de mica en mica a decidir sobre els aspectes que ens afecten. I  
proposa de fer-ho durant els propers 4 anys amb engrunes democràtiques 
com la Taula de Cultura, mecanisme absolutament insuficient en una 
societat democràtica europea del segle XXI.  
És una actitud molt cínica per part de CDC de Llorenç que s'ompli la boca 
defensant el dret a decidir de les catalanes a tenir un estat independent, i 
alhora ens negui rotundament a les llorencenques el dret a decidir quin 
sistema de recollida d'escombraries volem, quines inversions volem fer, 
quin percentatge del pressupost municipal s'ha de dedicar a educació o a 
benestar social, o si s'ha de fer habitatge social.  
Aquesta doble moral es va fer molt palesa en aquest ple, ja que per una 
banda CDC de Llorenç nega la possibilitat d'articular mecanismes 
sistemàtics de participació i decisió de les llorencenques, i per l'altra 
presentar una moció en defensa del President Mas per la seva imputació 
per convocar el 9N, precisament per posar les urnes al carrer. 
Decideix Llorenç no acceptem que ningú ens prohibeixi votar, ni el govern 
de Madrid ni CDC de Llorenç, i fem constar que lluitarem per a aconseguir 



i exercir el dret a decidir tant com a catalanes com a llorencenques. 
 
 

10.3. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS  
(Presentada per DL). 

  

- Resum de la intervenció de l’alcalde: 
‘... volem col·laborar en el cas que es desenvolupi un pla comarcal 
d’acollida o d’un conjunt de municipis. Igualment, volem treballar per la 
sensibilització de la població respecte al conflicte. Malgrat això, a nivell 
local trobem certs impediments i limitacions a nivell d’infraestructures i de 
serveis (per tractar-se d’un municipi tant petit com el nostre) que ens 
impedirien assumir amb garanties els compromisos dels que es parla en 
les mocions.’ 
‘Tot i això, com a primeres mesures, proposem: 
La realització d’una aportació econòmica de 1000€ al Fons Català de 
Cooperació... 
L’obertura d’un registre on inscriure tots aquell veïns i veïnes que vulguin 
donar un cop de mà...’ 
 

- DL exposem els següents arguments: 
Estem davant un drama humà de magnituds dantesques. En aquesta 
ocasió són els sirians que, plens de desesperació, s'aferren a la vida 
llençant-se al mar amb els fills als braços. Davant d'aquesta situació 
entenem que cap societat pot negar l'auxili. Encara menys una societat 
que viu en unes condicions òptimes com la llorencenca: com a catalans 
tenim una de les rendes per càpita més altes del món, tenim un poble 
cohesionat, tenim nombrosos pisos buits on acollir famílies refugiades, 
tenim una escola de primària no saturada, uns serveis socials que poden 
absorbir encara famílies necessitades, entitats i persones indiviuals del 
poble que s'abocarien en l'ajuda,... 
A més, els catalans som un poble que ha hagut de fugir d'una guerra. Tots 
tenim avis que van haver de refugiar-se; molts d'ells al sud de França, on 
van ser acollits amb situacions infinitament més precàries que les que 
tenim actualment a Llorenç. Per això ara tenim el deure moral d'acollir qui 
ho necessiti. 
Expressem la nostra estupefacció i incredulitat pel vot en contra de CDC 
 

 La proposta queda anul·lada per 5 vots a favor (3 de DL, 1 d’ERC i 1 del 
PSC) i 6 vots en contra (CDC). 
 

 

10.4. MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS ENCAUSATS DEL CAS EXPERT  I  
MOCIÓ  PER  DONAR  SUPORT  ALS  ENCAUSATS  DEL  VENDRELL 
DURANT LA VAGA GENERAL (Presentades per DL). 

 



 La proposta queda aprovada per 8 vots a favor (3 de DL, 1 d’ERC, 1 del 
PSC i 3 de CDC) i 3 abstencions (CDC). 

 

10.5. MOCIÓ PER AJUSTAR ELS SOUS I RETRIBUCIONS  DELS  CÀRRECS  
ELECTES DE LLORENÇ DEL PENEDÈS (Presentada pel PSC). 

 

- DL exposem els següents arguments: 
Hi votem a favor, ja que la proposta coincideix amb la que DL vam fer en la 
constitució del consistori i que demana congelar les retribucions dels 
càrrecs electes, equiparant-los amb la congelació que pateixen els 
treballadors de l'ajuntament des de fa 4 anys 
 

 La proposta queda anul·lada per 5 vots a favor (3 de DL, 1 d’ERC i 1 del 
PSC) i 6 vots en contra (CDC). 

 

10.6. MOCIÓ DE  SUPORT  AL  PRESIDENT  MAS,  L’EXVICEPRESIDENTA  
ORTEGA  I  LA  CONSELLERA  RIGAU  AMB  MOTIU  DE   LA   SEVA 
IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N (Presentada per CDC). 

 

- DL hi votarem a favor però fem un comentari del redactat puntualitzant 
que qui va aconseguir posar les urnes el carrer va ser el poble de 
Catalunya i no el president. Per tant, entenem que la imputació és 
doblement injusta ja que s’està culpant als 2.000.000 de catalans que van 
exercir el seu vot en el procés de participació del 9N.  
 

 La proposta aprovada per 10 vots a favor (3 de DL, 1 d’ERC i 6 de CDC) 
i 1 abstenció (PSC). 
 
 

 
 
24 hores després de la celebració del Ple Ordinari CDC ens va enviar un correu 
electrònic a la resta de forces polítiques. 
 

CDC explica que volen reconsiderar la seva votació en la moció dels refugiats. 
Tornen a argumentar les limitacions en infraestructures, però destaquen que 
cal arribar un consens sobre les accions a realitzar i com vehicular la 
col·laboració ciutadana. Insten a la resta de grups a sotmetre de nou la votació 
en el proper ple. 
 

DL hem contestat el comunicat expressant la nostra satisfacció per la 
rectificació. Per motius evidents de temps, proposem buscar la fórmula per 
agilitzar la decisió sense haver d’esperar la celebració del proper ple. Reiterem 
la nostra disposició a iniciar amb la màxima urgència possible, juntament amb 
la societat civil i les entitats, les mesures necessàries per a preparar una 
potencial acollida. Proposem fer una primera reunió oberta a tot al poble amb 
la presència d’algun membre de l’organització Mare Mòrtum. 

COMUNICAT DE CDC A LA RESTA DE GRUPS POLÍTICS 


